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Duben 2021 

VRBĚTICE A RUSKÁ PROPAGANDA 
Přehled kuriozit z ruské televize 

Roman Máca 

Shrnutí 

Hlavní body 

Před nedávnem oznámené informace, že za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích stáli 

důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU a s tím následně spojené vyhoštění ruských „diplomatů“, 

se okamžitě dostaly do ruského informačního prostoru. Text nahlíží na konkrétní příklady 

výkladu událostí ze strany ruských sdělovacích prostředků s důrazem na státní televizi Rossija. 

• Počínání Česka ruské prokremelské sdělovací prostředky označují za provokaci a hysterii. 

• Česká vláda podle nich koná ve snaze zavděčit se Američanům či přímo dle pokynů USA. 

• Ruské propagandě mířené proti ČR pomáhají čeští občané a cizinci žijící v Česku. 

• Vystoupení prezidenta Zemana opět nahrálo prokremelským dezinformačním aktivitám. 
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Příběh rozdělený na tři části 

Prvotní metodou, jak se skutečností ruská propaganda nakládala, bylo rozdělení celého příběhu do tří 

jakoby na sobě nezávislých částí: 

• Česká policie pátrá po Rusech „Petrovovi a Boširovovi“1 kvůli otravě Skripalových v roce 2018, 

• v Česku v roce 2014 shořel nějaký muniční sklad, 

• vyhoštění ruských „diplomatů“ se stalo „z ničeho nic“ a je útokem proti Rusku. 

Snahu příběh rozdělit ukazuje například článek ze „zpravodajského“ portálu Vesti.ru. Portál je spojený 

s ruskou státní televizí Rossija. Článek ze 17. dubna uvádí, že v Česku zahájili pátrání po Petrovovi 

a Boširovovi. Text Vesti.ru resp. ruská státní televize označuje jako téma „otrava Skripalových“. 

Tím se snaží vytvářet dojem, že česká policie nyní (po třech letech od incidentu) zahájila pátrání 

po těchto dvou osobách kvůli případu ze Salisbury, který již u ruského diváka větší emoce či zájem 

nevyvolá. 

Obrázek 1: V Česku zahájili pátrání pro Petrovovi a Boširovovi 

 

Zdroj: Vesti.ru, 2021. 

Snaha o rozdělení příběhu je patrná i ve způsobu „zarámování“ události výbuchu. O něm je referováno 

stylem, že před sedmi lety v Česku shořel nějaký muniční sklad a že takové nehody se běžně stávají. 

 
1 Jedná se o krycí jména důstojníků GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigy. 
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Nejvyšší zájem ruských „médií“ ale vyvolal samotný akt vyhoštění osmnácti ruských zpravodajců 

působících u nás pod diplomatickým krytím. O tom je informováno způsobem, že se vyhoštění 

odehrává z ničeho nic a bez příčiny a že se jedná o protiruské spiknutí a protiruskou hysterii. Dále vše 

bylo pochopitelně zosnováno buď přímo v USA, nebo se jedná o snahu Čechů zavděčit se politice 

Washingtonu. 

Skutečnost, že vyhoštění bylo reakcí na konkrétní incident, ruští propagandisté potlačují. 

Na zamlčování příčiny vyhoštění na Twitteru upozornila i zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku Ivana 

Milenkovičová.2 

Obrázek 2: Zamlčování příčiny vyhoštění 

 

Zdroj: Twitter.com, 2021. 

 
2 Milenkovičová, I. Twitter.com. 17. dubna 2021. Dostupné z: 

https://twitter.com/IMilenkovicova/status/1383485364719915009.  

https://twitter.com/IMilenkovicova/status/1383485364719915009
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Obviňování, vysmívání se a vyvrácení českého „fejku“ 

S pondělkem 19. dubna se spor mezi Českem a Ruskem stává naplno jedním z hlavních témat ruských 

sdělovacích prostředků. Ty pokračují v již zaběhnuté linii a ruským divákům neúnavně vysvětlují, že vše 

je protiruské spiknutí a hysterie, obvinění jsou bezdůvodná a bez důkazů a vše je zosnováno Američany, 

nebo snahou se jim zavděčit. Celá věc měla podle prokremelského výkladu také zakrýt pokus o svržení 

běloruského „prezidenta“ Alexandra Lukašenka. 

Na jednu stranu ruská televize mluví o tom, že jde o vážný útok na Rusko a provokaci, ale současně 

celou věc zesměšňuje, že sdělená obvinění jsou absurdní a úsměvná. Ruská státní televize Rossija 

v diskusním pořadu 60 minut například tituluje dva ruské důstojníky GRU jako Bonnie a Clyde. Hlavní 

propagandistický pořad Vesti neděli (zprávy týdne) se celé věci vysmívá s tím, že dva zmínění důstojníci 

mohou jistě i za zablokování lodě v Suezském průplavu nebo za požár katedrály Notre Dame. 

Moderátor pořadu a dvorní Putinův propagandista Dmitrij Kiseljov3 také hovoří o „malinkém naivním 

Česku“.4 

Pozn. Státní televize Rossija je rovněž autorem dokumentárního filmu z roku 2015, ve kterém je 

oslavována invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.5 

Televize Rossija rovněž přichází s reportáží „Český fejk o agentu Petrovovi se podařilo lehce vyvrátit“.6 

Stanice tvrdí, že ruským novinářům se podařilo odhalit, že moldavský pas na jméno Nicolai Popa, 

které bylo užíváno jedním z důstojníků GRU, je falešný, jeho číslo neexistuje v moldavském registru 

a daná osoba s ním tak nemohla překročit hranici a přicestovat do Česka. 

Česká strana ale nikdy netvrdila, že moldavský pas je pravý, což by odporovalo základní logice, 

když se jednalo o důstojníky ruské vojenské rozvědky – ruské občany. A česká strana také nikdy 

netvrdila, že dotyčný do Česka přijel na falešný moldavský pas, ale že obě osoby přicestovaly do Česka 

za užití krycích dokladů Ruské federace. Falešný moldavský pas byl využit až pro objednání se 

do muničních skladů (nikoliv k překročení hranice) viz vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla 

Zemana z tiskové konference 19. dubna 2021. 

Pavel Zeman: „V období výbuchu prvního skladu byly k jeho návštěvě objednány dvě osoby, obchodníci 

se dá říci, kdy následně bylo zjištěno, že tyto osoby užívaly falešnou identitu občanů Moldavska 

a Tádžikistánu. Dalším prověřováním bylo zjištěno, že tyto dvě osoby přicestovaly do České republiky 

několik dní předem za užití krycích dokladů Ruské federace. Ubytovali se v Praze a následně 

v Ostravě.“7 

 
3 Dmitrij Kiseljov je od roku 2014 na sankčním seznamu EU. 
4 Политическая карикатура: мелкие Табаки тронулись умом. Rossija 24. 25. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/CRNTP82a9mE.  
5 Ruská státní televize obhajovala v dokumentu invazi do Československa. iRozhlas.cz. 29. května 2015. Dostupné 

z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-invazi-do-

ceskoslovenska_201505292038_mhromadka.  
6 Чешкий фейк об агенте Петрове оказалось легко опровергнуть. Rossija 24. 23. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/rdHcmSH5XtM.  
7 Tisková konference nejvyššího státního zástupce a ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu. 

Vláda.cz. 19. dubna 2021. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-

konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--

dubna-2021-187820/.  

https://youtu.be/CRNTP82a9mE
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-invazi-do-ceskoslovenska_201505292038_mhromadka
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-invazi-do-ceskoslovenska_201505292038_mhromadka
https://youtu.be/rdHcmSH5XtM
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
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Obrázek 3: Údajné vyvrácení českého fejku (falešné zprávy) 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

Jiným zajímavým případem, který se v posledním týdnu objevil v ruské státní televizi, je teze jejího 

redaktora, že současný postup proti Rusku má obchodní zájmy, jelikož, jak tvrdí redaktor, bratr 

předsedy ODS Petra Fialy Tomáš Fiala je (doslova přeloženo) „místodržící George Sorose na Ukrajině“.8 

Obrázek 4: Tomáš Fiala jako místodržící George Sorose na Ukrajině 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

 
8 В Чехии начались аресты за пособничество российским дипломатам. Rossija 24. 23. dubna 2021. Dostupné 

z: https://youtu.be/cvsjPP4p4SE.  

https://youtu.be/cvsjPP4p4SE
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Spor mezi Českem a Ruskem se stal i jedním z hlavních témat nechvalně známých diskusních pořadů. 

Kromě opakovaní tezí o protiruském spiknutí či vysmívání se, v pořadu Vremja pokažet (Čas ukáže) 

na stanici První kanál vystupuje první místopředseda výboru pro obranu Státní dumy Alexandr Šerin. 

Ten oznamuje, že na Ukrajině i v Rusku hoří muniční sklady a v Česku rovněž takový sklad shořel 

a že se to tak bohužel stává. 

Šerin dále sděluje, že Ruská federace od dob Sovětského svazu provádí přátelskou politiku. Neopomine 

zmínit rok 1968, kdy podle něj na hranici s Českem pořádaly vojska NATO cvičení a plánovaly vtrhnout 

na území Československa. Sovětský svaz tak podle něj zabránil postupu vojsk NATO na východ.9 

Ruští a čeští „experti“ 

Na ruských televizních kanálech se také střídají různí „experti“, kteří jednoduše opakují pozice 

představitelů režimu Vladimira Putina. 

Příkladem takového „experta“ je vedoucí „Centra politických studií Institutu nové společnosti“ Vasilij 

Koltašov. Ten v pořadu Pjataja studia (Páté studio) ruské státní televize Rossija pronáší slova: „Je třeba 

přiznat, že Češi a pravděpodobně ještě Poláci, to jsou jediné dva národy nebo státy nebo vlády, 

které jednoduše vyplňují americké pokyny a nezávislost mají velmi a velmi nízkou.“10 

Celá reportáž nese název „Expert: Česko se snaží vyplnit pokyny USA, ale zadání zbabralo.“ Ve stejné 

reportáži se objevuje i český korespondent ruského státního portálu Sputnik Vladimír Franta. Franta 

mluví o protiruské hysterii v Česku a že od „západního kosmopolitního společenství přichází hypnóza“, 

která má způsobovat agresi vůči Rusům a Rusku. 

Obrázek 5: Vladimír Franta na Rossija 24 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

 
9 Русские идут! Время покажет. Pervyj kanal. 20. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/X7KUcrfO0E0.  
10 Эксперт: Чехия пытается выполнить указания США, но провалить задание. Rossija 24. 22. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/VxzrtQJ7Gwg.  

https://youtu.be/X7KUcrfO0E0
https://youtu.be/VxzrtQJ7Gwg
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Franta je v ruské státní televizi pravidelným hostem a například ve věci přesunutí sochy maršála Koněva 

obvinil pražské politiky, že mohli jednat na objednávku ze zahraničí. Vzniká tak paradoxní situace, 

kdy Čech pracující pro ruský státní portál a je tedy de facto placen Ruskou federací, obviňuje 

představitele české samosprávy, že mohli jednat na objednávku ze zahraničí. 

Jinými českými obhájci pozic Kremlu, kteří se v ruské státní televizi v kauze Vrbětice objevili, byli bývalý 

místopředseda KSČM Josef Skála, v Rusku vyznamenaný bývalý europoslanec za KSČM Jiří Maštálka, 

či bývalý ministr a diplomat Jaroslav Bašta. 

Svým dílem přispěly i osoby druhých národností žijící v Česku. Zde je nutnou podotknout, že ačkoliv žijí 

v Česku, mnohem blíže mají k Rusku, resp. k režimu Vladimira Putina, jehož vliv se dlouhodobě snaží 

v tuzemsku prosazovat. 

Příkladem je rusko-ukrajinský podnikatel Alexandr Barabanov. Ten je ruskou státní televizí označen 

jako „člen Koordinační rady ruských krajanů v České republice“. Barabanov se rovněž objevuje 

v pořadu Pjataja studia a divákům ruské státní televize vysvětluje, že si již u nás zvykl žít v podmínkách 

rusofobie. Podle něj se také v Česku neustále odehrávají protiruské provokace.11 

Obrázek 6: Alexandr Barabanov na Rossija 24 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

Součástí Barabanova podnikání bylo vydávání ruskojazyčného časopisu pro mladé s názvem Artěk. 

Na časopis podle portálu Neovlivní.cz Barabanov, který je znepokojen rusofobií a protiruskými 

provokacemi Čechů, čerpal dotace od Ministerstva kultury České republiky ve výši 360 000 Kč ročně. 

„Po protestech některých ze zástupců ruské menšiny a historiků komise ministerstva kultury 

nedoporučila, aby Artěk pro rok 2015 státní dotaci získal,“ uvádí Neovliní.cz.12 

 
11 Чехия высылает дипломатов РФ, облавы на добровольцев ДНР, открытие ММКФ-2021 в Москве. Rossija 

24. 22. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/PtgQ9KTjn_Q.  
12 Artěk: Ozvěny Kremlu v ČR. Neovlivní.cz. 19. června 2015. Dostupné z: https://neovlivni.cz/artek-rusky-vliv-cr/.  

https://youtu.be/PtgQ9KTjn_Q
https://neovlivni.cz/artek-rusky-vliv-cr/
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V podobném duchu jako Barabanov se v ruské státní televizi objevil i Rusín Alexandr Gegalčij, 

který v roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu na kandidátce koalice ROZUMNÍ a Národní 

demokracie. Kandidátku vedl odsouzený antisemita Adam B. Bartoš. Gegalčij rovněž s poslancem 

za SPD Jaroslavem Holíkem, Adamem B. Bartošem a s dalšími zástupci české proruské a dezinformační 

scény navštívil Ruskem okupovaný Krym. 

Ruští „novináři“ v Česku 

Vzhledem k vysokému mediálnímu zájmu do Česka přijeli i pracovníci ruských televizí. Zřejmě 

nejaktivnější byla „redaktorka“ státní televize Rossija Darja Grigorovová. Ta byla naposledy v Česku 

na podzim 2020, kdy pro hlavní propagandistický pořad Vesti neděli natáčela lživé reportáže 

o pandemii koronaviru.13 

Nyní Grigorovová natáčela nejen v Praze, ale rovněž se vydala přímo do Vrbětic. Obsahem jejích 

reportáží bylo v podstatě opakování postojů Kremlu s tím, že se jedná o skandální obvinění na adresu 

Ruska. Všimla si i zesílené policejní přítomnosti u ruské ambasády, z čehož vyvodila, že vláda nevylučuje 

možnost provokace radikálů (podle Grigorovové) rozvášněných prohlášeními české vlády.14 

Obrázek 7: Darja Grigorovová v Praze 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

 
13 Ruska o Česku natáčí zdrcující reportáže. Flegr byl její užitečný idiot, říká expert. Aktuálně.cz. 3. prosince 2020. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-kolenou-kdo-je-putinova-

darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/.  
14 В Чехии объявили о сокращения состава посольства РФ. Rossija 24. 22. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/WU1iMpRsq6g.  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-kolenou-kdo-je-putinova-darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-kolenou-kdo-je-putinova-darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/
https://youtu.be/WU1iMpRsq6g
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Jiným návštěvníkem Prahy byl Ivan Blagoj z již zmíněného Prvního kanálu. Blagoj dlouhodobě působí 

v Německu a byl autorem lživé reportáže o znásilnění mladé ruskojazyčné dívky migranty v roce 2016.15 

Jeho smyšlená reportáž vyvolala demonstrace ruské menšiny napříč Německem a rovněž 

diplomatickou roztržku. 

Na konto Česka Blagoj například uvádí: „Jak oslavovali, veselili se, poté to zhodnotili a rozbrečeli se. 

To je stav, k jakému zatím přivedly pokusy dávat Rusku ultimáta.“16 Blagoj dodává, že Česko si přivodilo 

diplomatickou apokalypsu a Praha vytvořila skandál. Vše bylo podle Blagoje uděláno dle přání 

Washingtonu, který chtěl zamezit účasti Rosatomu v dostavě Dukovan. Praha podle něj tak toto přání 

splnila. Blagoj také ve vztahu k Česku v jiné reportáží mluví o „protiruské hysterii“. 

Obrázek 8: Ivan Blagoj v Praze 

 

Zdroj: Youtube.com, 2021. 

Vystoupení Miloše Zemana 

Ruská propaganda fungovala vůči Česku na plné obrátky od počátku oznámených skutečností. Podle 

reakcí ruských představitelů a tím pádem i tamních sdělovacích prostředků, bylo dané „ultimátum“ 

pro Putinův režim „čárou přes rozpočet“. 

Ruská „mašinerie“ byla očividně zaskočena a vybrala si menší přestávku. Nicméně tamní média již 

dopředu avizovala nedělní projev prezidenta Miloše Zemana. Za něj si Zeman vysloužil pochvalné 

reakce ze strany ruských představitelů i tamních sdělovacích prostředků a svým vystoupením tak vrátil 

Rusy „do sedla“. 

 
15 Výmysly ruské propagandy. Reportáž o zlých uprchlících vyjde na 500 eur. Lidovky.cz. 2. února 2016. Dostupné 

z: https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-na-500-

eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl.  
16 В Чехии уже задаются вопросами, для чего нужно было устраивать дипломатический апокалипсис. Pervyj 

kanal. 23. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/S0fR-QlH1y4.  

https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-na-500-eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl
https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-na-500-eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl
https://youtu.be/S0fR-QlH1y4
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Pokud bychom chtěli jeho vystoupení zhodnotit jednou větou z pohledu představitelů režimu 

Vladimira Putina, nejblíže ho vystihuje titulek na portálu televize ruské armády Zvězda (Hvězda). 

Ten v překladu zní: Ruské ministerstvo zahraničí ocenilo prohlášení prezidenta ČR o explozích 

ve Vrběticích.17 

Obrázek 9: Náhled článku z TV Zvězda 

 

Zdroj: TV Zvězda, 2021. 

V ruské státní televizi se tak po vystoupení Miloše Zemana objevují reportáže: 

• Údaje o „ruských agentech“ nebyly ani v tajných českých dokumentech.18 

 
17 МИД РФ оценил заявление президента Чехии о взрывах в Врбетице. TV Zvězda. 25. dubna 2021. Dostupné 

z: https://tvzvezda.ru/news/20214251518-RqHJC.html.  
18 Данных о "русских агентах" не было даже в закрытых чешских докладах. Rossija 24. 25. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/Tdtbb7Wcv9M.  

https://tvzvezda.ru/news/20214251518-RqHJC.html
https://youtu.be/Tdtbb7Wcv9M
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• Česko se přiznalo, že nemá důkazy o účasti Ruska při explozích.19 

• Důkazy nejsou: Neuvěřitelný obrat v skandálu s Českem.20 

• Miloš Zeman: Neexistují důkazy o účasti Ruské federace při explozích v muničních skladech.21 

• Svědectví neexistuje: Ruská stopa se v případě explozí v Česku neobjevila.22 

• Prezident Česka zchladil protiruský zápal vlády.23 

  

 
19 Чехия признала, что доказательств причастности России к взрыву нет. Rossija 24. 25. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/jmvtzg-frCs.  
20 Доказательств нет: невероятный поворот в скандале с Чехией. Rossija 24. 26. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/XPErWNJHptE.  
21 Милош Земан: не существует доказательств причастности РФ к взрывам на военном складе. Rossija 24. 

26. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/5_LYBsM3FVU.  
22 Свидетельств нет: российский след в деле о взрывах в Чехии не обнаружен. Rossija 24. 26. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/9WWWxT2BL5o.  
23 Президент Чехии охладил антироссийский пыл правительства. Rossija 24. 25. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/LuCDzVFsbus.  

https://youtu.be/jmvtzg-frCs
https://youtu.be/XPErWNJHptE
https://youtu.be/5_LYBsM3FVU
https://youtu.be/9WWWxT2BL5o
https://youtu.be/LuCDzVFsbus
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Zdroje 

Artěk: Ozvěny Kremlu v ČR. Neovlivní.cz. 19. června 2015. Dostupné z: https://neovlivni.cz/artek-rusky-

vliv-cr/.  

Milenkovičová, I. Twitter.com. 17. dubna 2021. Dostupné z: 

https://twitter.com/IMilenkovicova/status/1383485364719915009.  

Ruska o Česku natáčí zdrcující reportáže. Flegr byl její užitečný idiot, říká expert. Aktuálně.cz. 

3. prosince 2020. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-

kolenou-kdo-je-putinova-darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/.   

Ruská státní televize obhajovala v dokumentu invazi do Československa. iRozhlas.cz. 29. května 2015. 

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-

invazi-do-ceskoslovenska_201505292038_mhromadka.   

Tisková konference nejvyššího státního zástupce a ředitele Národní centrály proti organizovanému 

zločinu. Vláda.cz. 19. dubna 2021. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-

konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-

organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/.  

Výmysly ruské propagandy. Reportáž o zlých uprchlících vyjde na 500 eur. Lidovky.cz. 2. února 2016. 

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-

na-500-eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl.  

В Чехии начались аресты за пособничество российским дипломатам. Rossija 24. 23. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/cvsjPP4p4SE.   

В Чехии объявили о сокращения состава посольства РФ. Rossija 24. 22. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/WU1iMpRsq6g.   

В Чехии уже задаются вопросами, для чего нужно было устраивать дипломатический 

апокалипсис. Pervyj kanal. 23. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/S0fR-QlH1y4.   

Данных о "русских агентах" не было даже в закрытых чешских докладах. Rossija 24. 

25. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/Tdtbb7Wcv9M.   

Доказательств нет: невероятный поворот в скандале с Чехией. Rossija 24. 26. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/XPErWNJHptE.   

МИД РФ оценил заявление президента Чехии о взрывах в Врбетице. TV Zvězda. 25. dubna 2021. 

Dostupné z: https://tvzvezda.ru/news/20214251518-RqHJC.html.   

Милош Земан: не существует доказательств причастности РФ к взрывам на военном складе. 

Rossija 24. 26. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/5_LYBsM3FVU.   

Политическая карикатура: мелкие Табаки тронулись умом. Rossija 24. 25. dubna 2021. Dostupné 

z: https://youtu.be/CRNTP82a9mE.   

Президент Чехии охладил антироссийский пыл правительства. Rossija 24. 25. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/LuCDzVFsbus. 

Русские идут! Время покажет. Pervyj kanal. 20. dubna 2021. Dostupné z: 

https://youtu.be/X7KUcrfO0E0.   

https://neovlivni.cz/artek-rusky-vliv-cr/
https://neovlivni.cz/artek-rusky-vliv-cr/
https://twitter.com/IMilenkovicova/status/1383485364719915009
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-kolenou-kdo-je-putinova-darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/blondyna-toci-jak-jsou-cesi-na-kolenou-kdo-je-putinova-darja/r~0e0e4cdc349411eb9d470cc47ab5f122/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-invazi-do-ceskoslovenska_201505292038_mhromadka
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-statni-televize-obhajovala-v-dokumentu-invazi-do-ceskoslovenska_201505292038_mhromadka
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-nejvyssiho-statniho-zastupce-a-reditele-narodni-centraly-proti-organizovanemu-zlocinu--19--dubna-2021-187820/
https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-na-500-eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl
https://www.lidovky.cz/svet/bajky-ruske-propagandy-reportaz-o-zlych-uprchlicich-vyjde-na-500-eur.A160202_122138_ln_zahranici_msl
https://youtu.be/cvsjPP4p4SE
https://youtu.be/WU1iMpRsq6g
https://youtu.be/S0fR-QlH1y4
https://youtu.be/Tdtbb7Wcv9M
https://youtu.be/XPErWNJHptE
https://tvzvezda.ru/news/20214251518-RqHJC.html
https://youtu.be/5_LYBsM3FVU
https://youtu.be/CRNTP82a9mE
https://youtu.be/LuCDzVFsbus
https://youtu.be/X7KUcrfO0E0
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Свидетельств нет: российский след в деле о взрывах в Чехии не обнаружен. Rossija 24. 

26. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/9WWWxT2BL5o.   

Чехия высылает дипломатов РФ, облавы на добровольцев ДНР, открытие ММКФ-2021 в Москве. 

Rossija 24. 22. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/PtgQ9KTjn_Q.   

Чехия признала, что доказательств причастности России к взрыву нет. Rossija 24. 25. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/jmvtzg-frCs.   

Чешкий фейк об агенте Петрове оказалось легко опровергнуть. Rossija 24. 23. dubna 2021. 

Dostupné z: https://youtu.be/rdHcmSH5XtM.   

Эксперт: Чехия пытается выполнить указания США, но провалить задание. Rossija 24. 

22. dubna 2021. Dostupné z: https://youtu.be/VxzrtQJ7Gwg.   

  

https://youtu.be/9WWWxT2BL5o
https://youtu.be/PtgQ9KTjn_Q
https://youtu.be/jmvtzg-frCs
https://youtu.be/rdHcmSH5XtM
https://youtu.be/VxzrtQJ7Gwg
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ROMAN MÁCA 

Analytik 

Roman Máca se dlouhodobě věnuje bezpečnostní 

problematice ve vztahu k informačním a komunikačním 

technologiím a k médiím obecně. 

Na dané téma působí jako lektor, je autorem řady článků 

a příspěvků na konferencích. Jako řešitel se rovněž zapojil 

do regionálních, celostátních i mezinárodních projektů. Téma 

mediální gramotnosti a online bezpečnosti každoročně 

přednáší ve válkou postižených regionech východní Ukrajiny. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


